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Dažādi praktiska satura uzdevumi par prizmu. 

 

1. Matemātikas konkursā skolēniem tika dots uzdevums izgatavot kastīti, kuras 

augstums ir 6 cm, bet tās pamata perimetrs ir 48 cm. Uzvar tā komanda, kuras 

kastītes tilpums būs vislielākais. Kādiem jābūt kastītes pamata izmēriem, lai 

komanda uzvarētu? Cik ir iespējami lielākais tilpums? (4 punkti)  

 

 

2. Dota dāvanu kastīte regulāras četrstūra prizmas veidā, kuras pamata perimetrs 

ir 16 cm, bet prizmas sānu šķautnes garums ir 5 cm. Aprēķini , cik 

kvadrātcentimetru nepieciešams iesaiņojamais dāvanu papīrs, lai iesaiņotu 

visu kastīti.  (3 punkti) 

 

 

3. Aktu zālei ir taisnstūra paralēlskaldņa forma ar pamata malām 20 m un 30 m, 

augstumu 10 m. Zālē atrodas piecas kolonnas regulāras četrstūra prizmas 

formā no grīdas līdz grieztiem ar pamata malu 2 m. Aprēķini, cik 

kvadrātmetru flīžu būs jānopērk, ja rezervei plānots nopirkt 10 % no flīžu 

minimālā skaita! Flīzes plānots uzlīmēt uz grīdas un kolonnām. (5 punkti) 

 

 

4. Strādniekam jānokrāso trīs vienādas mājiņas bērnu rotaļu laukumā. Mājiņām ir 

regulāra četrstūra prizmas forma. Mājiņas augstums ir 1,5 m, bet vienas sienas 

izmērs pa diagonāli ir 1,7 m. Strādniekam ir 4 litri krāsas, Zināms, ka ar vienu 

litru krāsas var nokrāsot 350 dm2 laukumu. Vai ar esošo krāsas daudzumu 

pietiks, lai nokrāsotu visu mājiņu sienas? (6 punkti) 

 

 

5. Ar bruģi jānoklāj laukums, kura izmēri ir 6x6 m. Bruģa akmens izmēri ir 

200x100x60 mm. Cik bruģakmeņu būs nepieciešams šajā laukumā? Cik cm3 

zemes būs jāizrok, lai bruģis būtu vienā līmenī ar zemes virsmu un cik reizēs 

šo zemi varēs aizvest, ja vienā reizē var ielikt 0,3 cm3 zemes? 

 

6. Izrakts 2,2 m dziļš taisnstūra paralēlskaldņa formas pagrabs, kura pamatā ir 

taisnstūris ar 2 m un 3,5 m garām malām. Cik m3zemes vajadzēja izrakt? 

(3punkti) 

 

 

7. Aprēķināt uzbūvētas telts kopējo sienu un jumta platību bez grīdas, ja dotie 

izmēri ir 6x4 m, bet jumts veido vienādsānu taisnlenķa trijstūri, kura katetes ir 

3m. (6 punkti)  
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8. Lai izveidotu dzelzceļa stigu, nepieciešams izrakt 800 m garu ceļu. Tā 

šķērsgriezums ir trapece. Ceļa dziļums ir vidēji 4,5 m, tās šķērsgriezuma 

augšējā mala ir 39,5 m, apakšējā mala 16,5 m. Ar atbilstošu traktoru dienā var 

izrakt  2025 t zemes .1 m3 zemes sver 2,25 t. Cik dienās šis traktors var izrakt 

visu dzelzceļa stigu?(5 punkti) 

 

 

9. Meitene vēlējās izgatavot taisnstūra paralēlskaldņa dekoru, kura abi gali ir 

vaļēji. Viņa izmantoja taisnstūra loksni, kuras izmēri bija 15x20 cm. Atrodi 

tādas x un y vērtības, lai iegūtā dekora tilpums būtu vislielākais.(6 punkti) 

 

 

10. Vai ar 30 cm2 lielu papīra lapu pietiks, lai izveidotu metamā kauliņa kubu, ja 2 

rūtiņas ir 1cm? (3 punkti) 

 

 

 

11. Vai šādā tetrapakā var ieliet 1 litru sulas, ja 2 rūtiņas ir 5 cm ? (3 punkti) 

 
 

 

 

RADOŠS DARBS:„DĀVANU KASTE”  

  (6p.) Izmantojot taisnstūra paralēlskaldņa modeli, nosaki  

 Cik ir virsotņu ________ 



3 
 

 Kāda ģeometriskā figūra ir katra virsotne? 

___________________________________________ 

 Cik ir  šķautņu ________ 

 Kāda ģeometriskā figūra ir katra šķautne? 

___________________________________________ 

 Cik ir skaldņu________ 

 Kāda ģeometriska figūra ir katra skaldne? 

___________________________________________ 

 

1. (4p.) Uzzīmē taisnstūra paralēlskaldni! 

2.  (4p.) Izmantojot taisnstūra paralēlskaldņa modeli, uzzīmē virsmas 

izklājumu! 

3. (6p.) Sagatavo no krāsainā papīra DĀVANU KASTI!!! 

4. (3p.) Dāvanu kastes izmēri ir 

................................................................................................................... 

5.  (4p.) Aprēķini kastes virsmas laukumu un tilpumu!  

6.  (4p.) Cik centimetru lentas vajag dāvanu kastes iesaiņošanai, ja pušķim 

nepieciešami 35 cm! 

7. (3p.) Vai tajā var ievietot  rotaļlietu, kuras tilpums 254cm3? Kāpēc?  


